
Календарний план  

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, 

оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, (крім особливої інформації)  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  

на 2021 рік 

 

Голова Правління  

АТ "АКБ «КОНКОРД"                                                                                                       Ю.А. Задоя 

№ п/п Інформація, яка підлягає оприлюдненню Дата оприлюднення 

1 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів)  

не пізніше ніж за 30 днів до дати 

проведення річних загальних 

зборів акціонерів 

2 Інформація, що розміщується згідно законодавства на веб-сайті АТ 

«АКБ «КОНКОРД» під час скликання річних загальних зборів 

акціонерів: 

- повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; 

- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 

на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 

проведення річних загальних зборів акціонерів (у тому числі загальну 

кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал 

товариства представлений двома і більше типами акцій); 

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 

для його участі у річних загальних зборах акціонерів; 

- проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних 

загальних зборів акціонерів, підготовлені наглядовою радою або у разі, 

якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу 

управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку 

денного річних загальних зборів акціонерів 
(розміщення на власному веб-сайті) 

не пізніше ніж за 30 днів до дати 

проведення річних загальних 

зборів акціонерів 

2 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 

дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів 
(розміщення на власному веб-сайті) 

не пізніше 24 години останнього 

робочого дня, що передує дню 

проведення річних загальних 

зборів акціонерів 

3 Протокол річних загальних зборів акціонерів 
(розміщення на власному веб-сайті) 

протягом 10 днів з моменту 

закриття річних загальних зборів 

акціонерів 

4 Протоколи про підсумки голосування річних загальних зборів 
(розміщення на власному веб-сайті) 

протягом 10 днів з дати закриття 

річних загальних зборів акціонерів 

5 Річна інформація про емітента за 2020 рік 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  на власному веб-сайті) 

не пізніше 30.04.2021  

 

6 Річна фінансова звітність за 2020 рік разом з аудиторським висновком 

(звітом) 
( розміщення на власному веб-сайті) 

до 30.04.2021  

7 Проміжна інформація про емітента за 4 квартал 2020 року 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  на власному веб-сайті) 

не пізніше 30.01.2021 

 

8 Проміжна інформація  про емітента за 1 квартал 2021 року 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  на власному веб-сайті) 

не пізніше 30.04.2021  

 

9 Проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2021 року 
( розміщення на власному веб-сайті) 

до 30.04.2021 

 

10 Проміжна інформація  про емітента за 2 квартал 2021 року 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  на власному веб-сайті) 

не пізніше 30.07.2021  

 

11 Проміжна фінансова звітність за 2 квартал 2021 року 
( розміщення на власному веб-сайті) 

до 30.07.2021 

 

12 Проміжна інформація  про емітента за 3 квартал 2021 року 
(розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  на власному веб-сайті) 

не пізніше 30.10.2021 

 

13 Проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2021 року 
( розміщення на власному веб-сайті) 

до 30.10.2021 

 

14 Звіт про винагороду членів Правління за 2020 рік 
( розміщення на власному веб-сайті) 

протягом 15 робочих днів із дня 

його затвердження уповноваженим 

органом 

15 Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік 
( розміщення на власному веб-сайті) 

протягом 15 робочих днів із дня 

його затвердження уповноваженим 

органом 


